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ARTE 

 

Linguagem: Artes visuais. 

Objetos do conhecimento: Elementos da linguagem. 

 

A fotografia 

 

A primeira fotografia reconhecida é do ano de 1826 e é atribuída ao francês Joseph Nicéphore 

Niépce. Contudo, a invenção da fotografia não é obra de um só autor, mas um processo de acúmulo 

de avanços por parte de muitas pessoas, trabalhando, juntas ou em paralelo, ao longo de muitos 

anos. 

Em todas as suas etapas, a fotografia requer detalhes, um olhar atencioso e percepção seja do voo 

esperto de um pássaro ou do sorriso sincero de uma criança. Há também a foto jornalística que nos 

descreve uma reportagem ou parte dela e as fotos das redes sociais, que podem ser caseiras ou 

produzidas em estúdio. 

Existem muitas maneiras de se produzir uma imagem para guardar, registrar um momento e muitos 

desses momentos ajudam a recordar partes de nossa própria história. 

Texto adaptado por Gisele Vitório. 

 

Fonte: https://br.freepik.com/ acesso em 04/05/2020 

 

1- No texto acima, as imagens são utilizadas para registrar um momento e recordar partes da 

nossa história e muitas vezes, guardamos essas recordações em porta-retratos. Você tem 

alguma foto em um porta-retratos na sua casa? Descreva a imagem em seu caderno. 
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2- No texto, é informado que as fotos são uma maneira de recordar e registrar um momento e 

muitas vezes, fazemos isso guardando imagens em porta-retratos. Vamos fazer um lindo 

porta-retratos com materiais que você tem em casa? 

 

Você vai precisar de: 

   

 

Jornais ou revistas Cola branca Tesoura sem ponta Papelão 

Fonte :freepik.com acesso em 22/04/2020 

 

Passo a passo: 

 

A. Enrole a folha de jornal ou revista, ao final cole a ponta faça várias unidades: 

 

Fonte: freepik.com acesso em 04/05/2020 

 

B. Após fazer vários canudinhos de jornal enrole um a um: 

 

Fonte: youtube.com acesso em 22/04/2020 

 

C. Pegue o papelão e faça dois retângulos, lembre-se um destes retângulos deve possuir 

somente as bordas, então recorte seu meio. 
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D. O outro retângulo deverá estar por inteiro, após isso cole três lados da borda deixando 

apenas um lado sem colar, pois este lado entrará sua foto: 

 

Fonte: youtube.com acesso em 22/04/2020 

 

E. Após fazer vários rolinhos de jornal cole um ao lado do outro na borda do retângulo de 

papelão e faça uma moldura na forma geométrica que desejar: 

 

Fonte: youtube.com acesso em 22/04/2020 

 

F. Após secar todos os rolinhos colados no retângulo, coloque uma foto e pronto você já tem 

um lindo porta-retratos: 

 

Fonte: youtube.com acesso em 22/04/2020 


